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ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos seis dias do mês de Junho do ano de Dois mil e dezesseis, às dezenove horas, no Plenário 

26 de Abril – Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a presidência da 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, tem início a 71ª (septuagésima primeira) 

Sessão Ordinária da 16ª (décima-sexta) Legislatura.  O Secretário Vereador Jarbas Luiz de 

Noronha Filho faz a verificação da presença dos vereadores: todos presentes. Havendo 

quórum regimental, a Presidente declara aberta a Sessão.  O Secretário procede à leitura de 

um trecho da Bíblia como é costume da Casa e em seguida é realizada a execução do Hino 

Nacional. Depois de dispensada a leitura das Atas da 70ª (septuagésima) Sessão Ordinária e da 

35ª (trigésima-quinta) Sessão Extraordinária por unanimidade de votos dos vereadores, a 

Presidente coloca em votação as referidas atas que são aprovadas por todos os vereadores.   

Em seguida, a Presidente solicita ao Secretário a leitura das matérias em pauta: 1. Pareceres 

emitidos pelas Comissões referentes aos Projetos a serem votados na presente Sessão.  Em 

seguida, solicita aos Vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na Sessão: 1. 

Requerimento nº 16/16 de autoria dos Vereadores Gracias Leiva e João Cunha Francisco da 

Silva.  2. Moção de Pêsames 03/16 de autoria de todos os vereadores à família do Senhor 

Benedito Ribeiro Pinto, lida pelo Secretário.  Encerrado o prazo de inscrição dos vereadores no 

Livro de Oradores, a Presidente convida os inscritos para ocupar a Tribuna. O primeiro inscrito 

Vereador Edjelson inicia parabenizando ao Edval Rosa pelas benfeitorias na Praça de baixo que 

encabeçou juntamente com os comerciantes e parabeniza os comerciantes pelo Show no 

Coreto que está acontecendo todos os finais de semana, atraindo mais turistas e a população 

de Monteiro Lobato à praça. Sem mais agradece. Em seguida, a Presidente solicita ao Vereador 

Leandro, Vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da Tribuna.  A 

Vereadora Gracias inicia concordando com o Vereador Edjelson sobre a iniciativa dos 

comerciantes onde foi criado o Espaço Buquira. Lembra que iniciativas são bem- vindas desde 

que haja sempre o foco no Plano Diretor de Turismo e saúda também o Contur – Conselho 

Municipal de Turismo.  O Vereador Jarbas faz um aparte e diz que já batalha há muito tempo 

pedindo a mobilização da associação comercial, pois à medida que os comerciantes se 

empoderam e se unem, as iniciativas não precisam mais vir “de cima”. Diz que essa renovação 

simboliza que os comerciantes estão se unindo, ganhando forças e tomando decisões. A 

Vereadora Gracias agradece a presença dos Vereadores Leandro, João, Donizeti, Luizinho, 

Edjelson e Jarbas, na Roda de Conversa que mais uma vez trouxe luz quanto ao papel dos 

vereadores. Agradece também a presença dos alunos do Instituto Pandavas e agradece ainda a 

disponibilidade dos vereadores que estão se esforçando para que a Casa esteja sempre lotada. 

Comenta sobre o requerimento que o Vereador João Cunha enviou à Prefeita solicitando 

informações sobre a capacitação dos motoristas do transporte escolar e de acordo com a 
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resposta da Prefeita, nem todos têm o curso de capacitação e alguns estão vencidos, o que 

causou muita preocupação. Por essa razão, comunica os vereadores que a Câmara Municipal 

está enviando uma recomendação à Prefeitura para que seja ministrado o curso a todos os 

motoristas do transporte escolar. Sem mais, se despede.  Findo o expediente, a presidente 

coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 

16/16 de autoria dos Vereadores Gracias Leiva e João Cunha Francisco da Silva: aprovado por 

todos os vereadores.    2. Moção de Pêsames 03/16 de autoria de todos os vereadores: 

aprovada por todos os vereadores.     3. Projetos de Lei do Executivo nº 02 e 06/16 de autoria 

da Prefeita  Municipal: aprovados por todos os vereadores.  Findo o expediente e não 

havendo mais nada a tratar, a Presidente convoca os Vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária, dia vinte de Junho, às dezenove horas. Declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho, primeiro secretário, lavrei a presente Ata.  

Sala das Sessões, 06 de Junho de 2016. 

 

Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva  

Presidente da Câmara 

 

Vereador Jarbas Luiz de Noronha Filho 

Primeiro secretário 

 

  

 


